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Să discutăm cazul producătorului de brânză 

I.V., un mic producător de brânză delicată, a investit anul acesta într-o nouă tehnologie și a 
creat o brânză nouă care a fost apreciată excelent la spectacolele de brânzeturi. De aceea a 
reușit să aranjeze o vânzare pentru mai multe magazine de delicatese. Prima cantitate mai 
mare, după șase luni de maturare a brânzei, trebuie livrată în două zile. În jurul orei 23, se 
întoarce de la o întâlnire de afaceri și conduce la fabrica de brânzeturi. 

La sosirea în fabrică de brânzeturi, observă o ușă spartă și, când intră în depozit, observă că 
nu există o singură roată de brânză pe rafturi. 

Își sună imediat pe cei doi angajați ai săi și pe poliție. După inspecția poliției, el merge la casă 
și se pregătește să se culce. Dar este atât de disperat încât nu poate dormi, așa că ia 
computerul și decide să urmărească ieri un nou film pe care i l-a recomandat un prieten. Un 
prieten i-a spus că poate fi urmărit gratuit pe site-ul ilegal XY. 

Deschide pagina web, dar, în ciuda faptului că a fost interpretat în film de actorul său 
preferat, nu se poate concentra și continuă să se gândească la cine i-a furat brânzeturile. De 
asemenea, se gândește cu amărăciune la cât de mult muncește când cineva a furat 2.000 de 
kilograme de brânză într-o noapte - în care a investit mulți bani și muncă. Gândul că oamenii 
devin mai imorali îl face să fie supărat și furios, așa că nu mai urmărește filmul și decide să se 
uite la portalul de știri. Citirea unui text pe primele pagini l-a făcut să creadă că și el se 
comportă imoral. 

De ce a crezut că acționează imoral? 

Ce fel de text crezi că ar fi putut citi? 

 

Articolul: 

https://www.index.hr/vijesti/clanak/uhicen-vlasnik-popularne-ali-ilegalne-stranice-
filmovita/929230.aspx  

Proprietarul site-ului popular, dar ilegal Filmovita a fost arestat 

R.I., 1 noiembrie 2016 



Departamentul de poliție al județului Primorsko-Goranska a postat pe site-ul său web știrea 
arestării a doi cetățeni croați sub suspiciunea de săvârșire a mai multor infracțiuni în 
domeniul infracțiunilor economice. Unul dintre arestați se spune că este proprietarul paginii 
web Filmovita, Matej Kalanj (31 de ani). El a fost arestat săptămâna aceasta la Rijeka pentru 
furt și distribuție ilegală de filme și seriale în valoare de 3,9 milioane HRK. Partenerul său, 
care a fost implicat în spălarea banilor, a fost, de asemenea, arestat, împărțind profiturile și 
ascunzându-l. 

Fura conexiunea la internet a vecinului său 

Parchetul municipal din Rijeka a lansat o anchetă împotriva lui și a partenerului său în crimă. 
Ancheta a constatat că, de la începutul anului 2014, a difuzat 1.251 de filme fără aprobarea 
autorului. De asemenea, a folosit conexiunea la internet a vecinului său. 

Starea Facebook cu instrucțiuni detaliate 

El a vândut spațiu publicitar pe Facebook câștigând cel puțin 600.000 HRK. În urmă cu o lună, 
el a postat un statut cu instrucțiunile detaliate despre cum să vizionați filme pe Filmovita, 
care precizează 

 „Marea majoritate și-au dat deja seama cum să vizioneze filme, cei care nu au făcut-o vor 
face acest lucru în curând, deoarece nu este dificil, ar trebui să așteptați ca tejgheaua de sub 
trailer să ajungă la zero și apoi să reîmprospătați / reîncărcați pagina (puteți, de asemenea, 
apăsați butonul F5 dacă îl utilizați pe computer) ". 

 

Încă câteva întrebări de discutat: 

• Vă puteți imagina o viață fără artă? 
• Este corect să credem că brânza sau alt produs ar trebui plătit și, de ex. să vizionezi 

un film sau să descarci o fotografie, nu-i așa? 
• Cum apare un film sau o operă literară? Ce este nevoie pentru a le face? 
• Știți ce se numește o activitate ilegală în care a fost implicat proprietarul Filmoviței? 

 

Pirateria și plagiatul - fapte criminale 

• Pirateria este vânzarea și reproducerea neautorizată a drepturilor de autor ale 
altcuiva 

• Plagiatul este o descărcare neautorizată sau furt de opere cu drepturi de autor 
• Sunt interzise prin lege și se pedepsesc 
• Posibilă scădere a unui titlu dobândit din cauza plagiatului 

 



Karl-Theodor zu Guttenberg - un ministru german al apărării, și-a pierdut doctoratul. în 2011 
și a demisionat din locul său ministerial din cauza plagiatului. 

 
Silvani Koch-Mehrin - vicepreședinte al Parlamentului European la prestigioasa Universitate 
din Heidelberg a fost scăzută din doctoratul său. titlu în 2011 din cauza plagiatului. 

 

Ce este dreptul de autor? 

• Dreptul exercitat de autorii bunurilor necorporale - lucrări literare, științifice și 
artistice, programe de calculator, baze de date ... 

• Le oferă dreptul de a face ceea ce vor cu munca lor și de a decide dacă să ofere cuiva 
munca lor 

• Oferă autorilor un stimulent sub formă de recunoaștere și compensare monetară 

 

Cât timp beneficiezi de drepturile de autor? 

• Drepturile de autor durează întreaga viață a autorului și 70 de ani după moartea 
acestuia, indiferent când a fost publicat 

• Prin încetarea drepturilor de autor, drepturile de autor devin publice 

 

Autorul aprobă utilizarea operei sale 

• Drepturile de autor publicate pot fi utilizate fără plata unei taxe, dar numai dacă 
autorul le permite 

 

Excepții 

Opera autorului poate fi utilizată fără a cere permisiunea autorului: 

• În scopuri educaționale (de exemplu, prelegeri de literatură, artă ...) 
• Pentru citare (de exemplu, scrierea unei recenzii a lucrării, citarea în lucrări științifice 

....) 
• Copierea unei lucrări pentru uz personal (nu poate fi oprită alteia) 
• Posibilitatea reproducerii lucrărilor de către arhive publice, biblioteci, muzee, 

instituții educaționale și științifice și instituții sociale (caritabile), dacă aceasta se face 
în scopuri necomerciale 

• Dreptul persoanelor cu dizabilități de a utiliza lucrările într-un mod care este direct 
legat de dizabilitatea lor și care are un caracter necomercial (de exemplu, traducerea 
cărții într-un Braille adecvat pentru a fi citit nevăzătorilor sau cu deficiențe de vedere) 



• Prelucrarea lucrării într-o parodie sau caricatură 

 

Cine protejează drepturile de autor? 

• Legile 
• Diverse companii mediază protecția drepturilor de autor (de exemplu, în Croația, 

există HDS ZAMP - Societatea croată a compozitorilor - Protecția drepturilor de autor) 
- reprezintă autori croați și străini, încasează taxe de autor și plătește redevențe din 
fondurile strânse) 

• Posturile de radio și interpreții la concerte sunt obligați să trimită înregistrări ale 
muzicii pe care le cântă și conform acestor discuri, autorii sunt plătiți drepturi de 
autor 

 

Ce putem face? 

În loc să vizionați filme din pagini piratate, utilizați servicii de streaming legitime cu plată: 

• Netflix, Amazon Prime, Pickbox, Max TV, Oyo…. 

Gratuit: 

• HRTi (serviciu multimedia al televiziunii radio croate) - permite vizionarea în direct a 
canalelor de radio și TV, conține câteva filme și seriale) 

• Arhiva Internet - oferă opere literare, muzicale, filme și jocuri, în special clasice care 
au drepturi de autor expirate și au devenit un bun public 

• YouTube 
• OpenCulture.com - are o varietate de conținut cultural și educațional, incluzând peste 

1150 de film clasic 
• PopcornFlix - vă permite să vizionați filme online (lungmetraj și documentar), dar cu 

numeroase reclama 

 

Pentru a descărca fotografii, utilizați: 

• Flickr 
• Pixabay 
• Unsplash 
• Gratisografie 

 

Pentru a descărca muzică gratuită (pentru utilizare în filme): 



• SoundCloud 
• Freeplaymusic 
• Amazon 
• Jamendo 
• Arhivă muzică live 
• YouTube 

Când pregătiți prezentări, lucrări ...... 

• Asigurați-vă că citați (sursele) utilizate 
• În cazul citării literale (de exemplu, un paragraf din lucrarea cuiva), personajele 

presupuse ar trebui plasate, iar pagina din care a fost preluat citatul în nota sau nota 
de subsol (nota numerotată sub text) ar trebui să fie furnizată în nota de lângă citatul 
sau nota de subsol (nota numerotată de sub text) (autor, titlu, loc, editor și an și 
pagina din care a fost preluat citatul) 

 

Exemple de citare a literaturii: 

Citând cartea unui singur autor: 

Prenume, prenume. Titlu: subtitrare. Informații despre data lansării (dacă există). Locul 
emisiunii: editor, anul publicării. 

Manguel, Alberto. Povijest čitanja. Zagreb: Prometej, 2001. 

(Traducere in engleza) 

Manguel, Alberto. Istoria lecturii. Zagreb: Prometej, 2001. 

 

Citarea unei surse electronice 

Prenume, prenume (dacă există). Titlu: subtitlu, data / anul de origine al documentului (dacă 
există). URL complet (data accesului la document) 

Benčak, Lorena. Oglašivači koji se prikriveno reklamiraju u sadržajima influencera, koriste 
naivnost djece, http://www.klincek.com/?p=16921 

(Traducere in engleza) 

Benčak, Lorena. Agenții de publicitate care fac reclame ascunse în conținutul influențatorilor 
folosesc naivitatea copiilor- http://www.klincek.com/?p=16921 

 



Editarea de filme 

• Specificați numele creatorilor filmului 
• Furnizați numele autorului / compozitorului muzical și numele piesei și dacă se 

folosește muzică gratuită 
• Dacă filmul folosește clipuri din alt film, asigurați-vă că specificați o sursă 

 

Editarea ziarelor școlare digitale 

• Asigurați-vă că conectați cititorii la textul din care au fost descărcate unele date 
• Semnați autorii articolelor și autorii fotografiilor 

 

Știați ca? 

• Până la 23% dintre utilizatorii de internet croați au descărcat în mod regulat conținut 
de pe site-uri pirate în 2016 (conform sondajului realizat de MUSO în 2016). 

• Croația s-a clasat pe locul 4 în lume atunci când vine vorba de descărcarea de 
conținut ilegal de pe internet 

• Letonia a fost pe primul loc cu 46%, Bulgaria pe locul doi, Lituania pe locul 3 
• Site-urile pirate din Germania sunt vizitate de doar 2% dintre utilizatorii de internet 
• Motivele sunt penalități ridicate percepute de proprietarii lor pentru descărcarea 

conținutului protejat prin drepturi de autor (de exemplu, conform www.net.hr 
https://net.hr/danas/hrvatska/hocemo-li-uskoro-placati-visoke-kazne-zbog-skidanja -
s-torrenta-evo-sto-kazu-internetski-operateri-i-policija /) O croată pe nume Ivana din 
Berlin, a plătit o amendă de 1.000 EUR pentru descărcarea filmului lui Woody Allen 
Midnight in Paris 

 

Știați ca? 

• Oficiul de proprietate intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) a anunțat în 
decembrie 2019 că pirateria în UE este în declin cu aproximativ 15% 

• Pirateria muzicală a scăzut cu 32%. Filmele ilegale sunt vizionate în jur de 19%, iar 
televiziunea este cu aproximativ 8% mai puțin decât cu un an mai devreme 

• Motoarele de căutare Google și Bing din Marea Britanie au contribuit la combaterea 
site-urilor piratate, apărând mai mult pe primele pagini ale căutărilor începând cu 
2017. 
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